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Zápis ze zasedání kolegia děkana 

(9. 10. 2019) 

 
 
Přítomni 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., děkan  
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., proděkanka pro studium 
ThLic. Petr Štica, Th.D., proděkan pro zahraniční vztahy 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 
doc. David Vopřada, Dr., proděkan pro vědu 
Mgr. Pavlína Bílková, zapisovatelka 
Omluveni 
Benedikt T. Mohelník, Th.D., proděkan pro trvalou formaci 
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., tajemnice 
 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

 Provedl kontrolu úkolů z minulého zasedání KD a z profétického kalendáře. 
 Informoval o přidělení dodatečného příspěvku ve výši cca 310 000 Kč ve prospěch 

KTF UK. 
 Informoval o schválení žádosti o akreditaci habilitací a profesur v oboru Katolické 

teologie ve vědecké radě UK a postoupení schvalovacího procesu na NAÚ. 
 Informoval o své plánované schůzce s Velkým kancléřem a vyzval kolegium 

k přípravě podnětů pro toto setkání. 
 Informoval o své plánované schůzce s nunciem. 
 Informoval o plánovaném setkání oborových rad a o plánovaném zasedání 

vědecké rady. 
 Informoval o portálu Vzdělávacích programů pro zaměstnance a doktorandy 

a vyzval k tomu, aby byli zaměstnanci informováni o možnosti ucházet se o toto 
vzdělávání.  

 Informoval o záměru upřesnit postup při schvalování evidence pracovní doby atd. 
 Vyzval ke zhodnocení fakultního dne, zahájení akademického roku. Závěry: 

rozdělit podněty zaměstnanců do věcných kategorií a dále s nimi pracovat; 
zachovat formát letošního setkání (informace v dopoledním bloku). 

 Vyzval ke zhodnocení seznamovacího pobytu pro studenty prvních ročníků. Závěr: 
Zvážit jiné datum (kolize s první sobotní výukou kombinovaného studia), zvážit 
poplatek kvůli fluktuaci studentů, pozvat více pedagogů, zvláště teologů. 

 Vyzval ke zhodnocení Veni Sancte. Závěr: uchovat střízlivý liturgický formát s vyšší 
participací lidu. Lépe uchopit závěrečné předání Ceny Miloslava kard. Vlka. 

 Vyzval k diskusi nad harmonogramem aktivit do konce kalendářního roku. Závěr: 
Fakultní pouť a mikulášská besídka 5. 12. v 16h. Setkání zaměstnanců 19.12. 

 Vyzval k vytčení konkrétních cílů ze strategického plánu pro zimní semestr. Závěr: 
o Vědecké oddělení: koncepce SVV a doktorandské konference; definování 

činnosti doktorandů v denním a kombinovaném programu; dopracování 
analýzy vědecké činnosti jednotlivých pracovníků a publikační strategie. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=287785&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001626057


o Zahraniční oddělení: příprava 6. kolokvia ve spolupráci s univerzitou 
v Erfurtu; plán quodlibet, společný projekt v rámci aliance 4EU; dohoda 
s Lateránskou univerzitou o uznávání předmětů. 

o Rozvoj a vnější vztahy: změna webu pro uchazeče; příprava OD o používání 
loga; příprava zprávy o plnění dlouhodobého strategického záměru a jeho 
aktualizaci pro 2020 na lednové zasedání senátu. 

o Studijní oddělení: aktualizace okruhů pro SZZ a SRZ. 
 Vyzval, aby členové KD do 12. 11. podali dr. Opatrné připomínky ke strategickému 

plánu UK pro roky 2021–2025  
 Vyzval k prostudování doplněných materiálů zvažovaného kurzu „Řízení 

a hospodaření (nejen) církví a obecně prospěšných organizací“. 
 
ThLic. Petr Štica, Th.D. 

 Referoval o své návštěvě na Katolické teologické fakultě a Institutu pro dějiny 
umění ve Vídni. 

 
doc. David Vopřada, Dr. 

 Sdělil, že pravděpodobné datum konference k výročí založení kapituly na 
Vyšehradě bude 15. 10. 2020 

 Informoval o možnosti přihlásit se do soutěže SVV. 
 Referoval o přípravě publikační strategie. 

 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

 Informovala o vzdělávacích programech pro THP zaměstnance. 
 Informovala o zamýšlených oslavách výročí inkorporace KTF zpět do UK, vyzvala 

k diskusi nad podobou připomínky ze strany KTF. Závěr: příprava publikace 
o historii KTF a rozhovorů s vybranými absolventy. 

 

Příští zasedání KD: 13.11. 

 

Zapsala: P. Bílková 

Schválil: prof. V. Novotný 


